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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรย่ืนขอรับควำมเห็นชอบ อัตโนมัติ (File and Use) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 3 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การย่ืนขอรับความเห็นชอบ อัตโนมัติ (File and Use) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 3 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 ปี  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 8  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 100  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 50  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การย่ืนขอรับความเห็นชอบแบบ อัตโนมัติ (File and Use)  
14/05/2015 10:32  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 22/79     

ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต กรมธรรม์ประกันภัย / เอกสารประกอบ / เอกสารแนบท้าย ที่บริษัทออกให้แก่      
ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ 
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2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต อัตราเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 
หมายเหตุ **กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
**ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การพิจารณา 
 

บริษัทยื่นใบค าขอรับความ
เห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัย/อัตราฯ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ประกอบการยื่นขอ และ
ช าระค่าธรรมเนียม ให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
 

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย 
3 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ด าเนินการประทับตรานาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบ 
 

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย 
3 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณาและลงนาม  
เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณา
แบบและข้อความกรมธรรม์
ฯ/อัตราฯ และจัดเก็บต่อไป 
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งผล
ให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ 
 

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย 
3 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอรับควำม
เห็นชอบในแบบ
และข้อควำมแหง่
กรมธรรม์
ประกนัภยั 
เอกสำรประกอบ
หรือ 
เอกสำรแนบท้ำย

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั
วินำศภยั 3 

1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรมธรรม์
ประกนัภยั โดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม/
ผู้จดักำรสำขำ/
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ลงนำม และ
ประทบัตรำ
บริษัท 

2) 

เอกสำรท่ีย่ืน
ขอรับควำม
เห็นชอบ (ใช้หวั
กระดำษบริษัท) 
ได้แก่ หน้ำตำรำง
กรมธรรม์
ประกนัภยั 
เง่ือนไขทัว่ไปและ
ข้อก ำหมด 
ข้อยกเว้น 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
เอกสำรแนบท้ำย 
เอกสำรประกอบ 
ฯลฯ ตำมค ำสัง่
นำยทะเบียน/
ประกำศนำย
ทะเบียนท่ี
เก่ียวข้อง 

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั
วินำศภยั 3 

3 0 ฉบบั - 

3) 
ส ำเนำใบเสร็จ
ช ำระ

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั

0 1 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คำ่ธรรมเนียม
ขอรับควำม
เห็นชอบแบบ
และข้อควำม 

วินำศภยั 3 

4) 

ค ำขอรับควำม
เห็นชอบอตัรำ
เบีย้ประกนัภยั
โดยกรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม/
ผู้จดักำรสำขำ/
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ลงนำม และ
ประทบัตรำ
บริษัท 

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั
วินำศภยั 3 

1 0 ฉบบั - 

5) 

อตัรำเบีย้
ประกนัภยั ตำม
ค ำสัง่นำย
ทะเบียน/
ประกำศนำย
ทะเบียนท่ี
เก่ียวข้อง 

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั
วินำศภยั 3 

3 0 ฉบบั - 

6) 

ส ำเนำใบเสร็จ
ช ำระ
คำ่ธรรมเนียม
ขอรับควำม
เห็นชอบอตัรำ
เบีย้ประกนัภยั 

ฝ่ำยก ำกบั
ผลิตภณัฑ์ประกนั
วินำศภยั 3 

0 1 ฉบบั - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) กรมธรรม์ประกันภัยแบบละ 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (จ านวนแบบละ 200 บาท)   
 

2) ข้อตกลงคุ้มครองแบบละ 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (จ านวนแบบละ 200 บาท)   
 

3) เอกสำรแนบท้ำยแบบละ 
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

หมำยเหตุ (จ านวนแบบละ 200 บาท)   
 

4) เอกสำรประกอบแบบละ 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (จ านวนแบบละ 200 บาท)   
 

5) อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมหมวดควำมคุ้มครองละ 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (จ านวนหมวดความคุ้มครองละ 200 บาท)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย1-5  โทร.02-5153999 ต่อ 4201 -4209 และ 

4107 4504 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเอง 
หมายเหตุ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 22/79 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วนประกันภัย 
หมายเหตุ (1186) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน Website 
หมายเหตุ (www.oic.or.th) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย/เอกสารแนบท้าย/เอกสารประกอบ 

- 
 

2) ค าขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย 
- 
 

3) ตัวอย่างค าขอรับความเห็นชอบอัตโนมัติ(File and Use) 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย พีร์ภัสสร นาคสุข 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


