
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รใหค้ว	มเห็นชอบอตัร	เบีย้ประกนัภยัและแบบและขอ้คว	ม แบบ
อตัโนมตั ิ(N)
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ  1 หน่วยงานทีไ่มส่งักดักระทรวง 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
ตามพระราชบัญญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกนัชวีติ (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2551 มาตรา 29 และ
มาตรา 30 กำาหนดใหบ้รษัิทประกนัชวีติยืน่ขอรับความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภัยและแบบและขอ้ความจากนายทะเบยีน ดังนัน้ 
เพือ่เป็นการอำานวยความสะดวกใหบ้รษัิทสามารถนำากรมธรรมป์ระกนัชวีติไปขายได ้จงึใหบ้รษัิทยืน่ขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ โดยใหป้ฏบิัตบิัตติามหลักเกณฑท์ีก่ำาหนดไวใ้นประกาศ คปภ./ประกาศนายทะเบยีน/คำาสัง่นายทะเบยีน และแนวทาง
ปฏบิัตไิดร้ะบไุวใ้นเว็บไซตข์องสำานักงาน คปภ.

(https://www.oic.or.th/th/industry/company/supervision/371/1)

หมายเหต ุ ** กรณีคำาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้ับคำาขอและผูย้ืน่คำาขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐาน รว่มกนั พรอ้มกำาหนดระยะ
เวลาใหผู้ย้ ืน่คำาขอดำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ผูร้ับคำาขอ
จะดำาเนนิการคนืคำาขอและเอกสารประกอบการพจิารณา

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดำาเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

 ** ขัน้ตอนการดำาเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
เรยีบรอ้ยแลว้
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วันหยดุทีท่างสำานักงาน คปภ. กำาหนด)) 
สำานักงานคณะกรรมการการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภัย 22/79 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุกัร 
กรงุเทพฯ 10900/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง)

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 30 นาที

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

บรษัิทยืน่ขอรับความเห็นชอบอตัราเบีย้และ/หรอืแบบและ
ขอ้ความ ณ สำานักงาน คปภ. พรอ้มชำาระคา่ธรรมเนยีมใหค้รบ
ถว้น และพนักงาน เจา้หนา้ที ่กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนั
ชวีติ ผูร้ับผดิชอบตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้นตามประกาศ 
คปภ./ประกาศนายทะเบยีน/คำาสัง่นายทะเบยีน และแนวปฏบิัต ิ
ผลติภัณฑป์ระกนัชวีติซึง่กำาหนดไวบ้นหนา้เว็บไซตข์อง
สำานักงาน คปภ. หรอืไม่
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบเฉพาะกรณีวา่เอกสารครบถว้นตาม
รายการทีก่ำาหนดไวห้รอืไม่
(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ))) 

15 นาที ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑ์
ประกนัชวีติ  1

2) ก	รพจิ	รณ	
เมือ่เจา้หนา้ที ่พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ
ทีส่ำานักงาน คปภ. เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหบ้รษัิททราบ

15 นาที ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑ์
ประกนัชวีติ  1



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ

(หมายเหต:ุ (กรณีทีท่ำาใหร้ะยะเวลาไมเ่ป็นไปตามทีก่ำาหนดไว ้
ดังนี้
1. เอกสารสง่ครบถว้นแตข่าดสาระสำาคัญทีใ่ชใ้นการพจิารณา 
จะแจง้ใหบ้รษัิทแกไ้ข โดยตอ้งทำาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วัน 
หากไมแ่กไ้ขถอืวา่ยกเลกิการขอรับความเห็นชอบ 
2. มปีระเด็นหารอืคณะกรรมการกำากบัผลติภัณฑฯ์/หรอืสาย
กฎหมาย จะขึน้อยูก่บัรอบการประชมุทีจ่ดัขึน้ ภายใน 30 วัน 
ทัง้นี้ จะไมนั่บเวลาตัง้แตแ่จง้ถงึวันทีส่ง่เอกสารทีแ่กไ้ขแลว้รวม
เป็นระยะเวลาการพจิารณา
(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ))) 

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) เอกส	รนำ	สง่ก	รยืน่ขอรบัคว	มเห็นชอบอตัร	เบีย้ประกนัภยัหรอื
แบบและขอ้คว	มหรอืเอกส	รประกอบสญัญ	ประกนัภยั
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ)

ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ  1

2) กรณียืน่ขอรบัคว	มเห็นชอบอตัร	เบีย้ประกนัภยั เอกส	รประกอบ
ดว้ย  1) ใบรบัรองนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั 2) ร	ยละเอยีดและ
สตูรก	รคำ	นวณ (ถ	้ม)ี  3) อตัร	เบีย้ประกนัภยั  4) มลูค	่
กรมธรรมป์ระกนัภยั (ถ	้ม)ี    5) เอกส	รประกอบก	รพจิ	รณ	ให้
คว	มเห็นชอบต	มทีก่ำ	หนดไวใ้นแนวปฏบิตับินหน	้เว็บไซตข์อง 
สำ	นกัง	น คปภ. (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ)

ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ  1

3) กรณียืน่ขอรบัคว	มเห็นชอบแบบและขอ้คว	ม เอกส	รประกอบ
ดว้ย 1) สรปุส	ระสำ	คญัโดยยอ่ ขอ้กำ	หนดก	รจ	่ยผล
ประโยชน ์ต	ร	งมลูค	่กรมธรรม ์(ถ	้ม)ี   2) แบบและขอ้คว	ม
กรมธรรม ์3) เอกส	รประกอบก	รพจิ	รณ	ใหค้ว	มเห็นชอบต	ม
ทีก่ำ	หนดไวใ้นแนวปฏบิตับินหน	้เว็บไซตข์องสำ	นกัง	น คปภ. (ถ	้
ม)ี
ฉบบัจรงิ 3 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ)

ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ  1

4) กรณียืน่ขอรบัคว	มเห็นชอบแบบและขอ้คว	มทีเ่ป็นเอกส	ร
ประกอบสญัญ	ประกนัภยั เอกส	รประกอบดว้ย  1) เอกส	รนำ	สง่
ก	รยืน่ขอรบัคว	มเห็นชอบ 2) แบบและขอ้คว	มเอกส	รประกอบ
สญัญ	ประกนัภยั เชน่ ใบคำ	ขอเอ	ประกนัชวีติ เป็นตน้ 3) เอกส	ร
ประกอบก	รพจิ	รณ	ใหค้ว	มเห็นชอบ (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 3 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ผูร้ับผดิชอบ : กลุม่งานกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ)

ฝ่ายกำากบัผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ  1

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) ค	่ธรรมเนยีมอตัร	เบีย้ประกนัภยั/แบบและขอ้คว	ม
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัลกัษณะของ
อตัราเบีย้ประกนัภัยทีย่ืน่ขอรับความเห็นชอบ )) 

 ค	่ธรรมเนยีม 200 บาท
 



ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน : สำานักงาน คปภ.  22/79 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุกัร 
กรงุเทพมหานคร 10900
(หมายเหต:ุ -) 

2) ทางโทรศัพท ์สายดว่นประกนัภัย 1186 หรอื โทร. 0-2515-3995-9
(หมายเหต:ุ -) 

3) ทางเว็บไซต ์http://www.oic.or.th/th/OIC/OiC_request.ph
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำาบลคลองเกลอื อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำาหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) ตัวอยา่งเอกสารนำาสง่การยืน่ขอรับความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัภัยหรอืแบบและขอ้ความ
(หมายเหต:ุ -) 

หม	ยเหตุ
-

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ
www.info.go.th

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2563

http://www.info.go.th/

