
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขออนญุ	ตเอ	ประกนัภยัตอ่เกนิกว	่คว	มเสีย่งสทุธ(ิNet amount at
risk)[N]
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย หน่วยง�นทีไ่มส่งักดักระทรวง 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกี�ร และเงือ่นไขในก�รประกนัภัย
ตอ่ของบรษัิทประกนัชวีติ พ.ศ. 2561 ขอ้ 11 ในกรณีทีบ่รษัิทจะเอ�ประกนัภัยตอ่ (outward reinsurance) ใหบ้รษัิทเอ�ประกนั
ภัยตอ่ไดเ้ฉพ�ะจำ�นวนคว�มเสีย่งภัยสทุธ ิ(net amount at risk) เวน้แตไ่ดร้ับอนุญ�ตจ�กน�ยทะเบยีน

ผูย้ืน่คำ�ขออนุญ�ตเป็นบรษัิทประกนัชวีติต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รประกนัชวีติ และใหห้ม�ยรวมถงึส�ข�ของบรษัิทประกนัชวีติต�่ง
ประเทศทีไ่ดร้ับใบอนุญ�ตประกอบธรุกจิประกนัชวีติในร�ชอ�ณ�จักรต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รประกนัชวีติ

ทัง้นี ้ก�รยืน่ขออนุญ�ตตอ้งมเีอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ครบถว้น ดังนี้

หนังสอืขออนุญ�ตเอ�ประกนัภัยตอ่เกนิกว�่คว�มเสีย่งภัยสทุธ ิพรอ้มเหตผุล คว�มจำ�เป็น และคว�มเห็น ของประธ�น
เจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร (CEO) /กรรมก�รผูจ้ัดก�รใหญ่

สรปุส�ระสำ�คัญของผลประโยชนต์�มกรมธรรมป์ระกนัชวีติ/สญัญ�เพิม่เตมิ/บันทกึสลกัหลัง เบีย้ประกนัภัย ชอ่งท�งก�ร
จดัจำ�หน่�ย และวเิคร�ะหค์ว�มเสีย่งหลักกอ่นก�รเอ�ประกนัภัยตอ่ของแบบผลติภัณฑป์ระกนัชวีติ

ผลก�รวเิคร�ะหส์ญัญ�ประกนัภัยตอ่ คว�มสอดคลอ้งของสญัญ�ประกนัภัยตอ่กบักลยทุธก์�รบรหิ�รก�รประกนัภัยตอ่
ของบรษัิท คว�มเสีย่งทีเ่หลอือยู ่(Residual Risk) ของบรษัิทภ�ยหลังก�รประกนัภัยตอ่ วัตถปุระสงคข์องสญัญ�ประกนัภัยตอ่ 
ขอ้ควรพจิ�รณ�และขอ้ควรระวังของสญัญ�ประกนัภัยตอ่ พรอ้มแนบร่�งสญัญ�ประกนัภัยตอ่

ขอ้มลูผูร้ับประกนัภัยตอ่พรอ้มหลกัฐ�น อ�ท ิชือ่ ทีอ่ยู ่ประเทศทีจ่ดทะเบยีนประกอบธรุกจิ ฐ�นะก�รเงนิ อตัร�สว่นคว�ม
เพยีงพอของเงนิกองทนุ(CAR Ratio) อนัดับคว�มน่�เชือ่ถอืพรอ้มหลักฐ�นทีอ่อกโดยสถ�บันจัดอนัดับคว�มน่�เชือ่ถอืที่
สำ�นักง�น คปภ. ยอมรับ เป็นตน้ (ขอ้มลูยอ้นหลัง 5 ปี)

ผลก�รทดสอบภ�วะวกิฤต (Stress Testing) เปรยีบเทยีบกอ่นและหลังก�รทำ�ประกนัภัยตอ่ กรณีสถ�นก�รณ์ฐ�น 
(Base scenario) และ self-select scenario โดยเลอืกปัจจัยคว�มเสีย่งหลักทีม่ผีลกระทบตอ่แบบผลติภัณฑป์ระกนัชวีติทีเ่อ�
ประกนัภัยตอ่ โดยมกีรอบเวล�ในก�รประม�ณก�ร 1 ปี ภ�ยหลังสญัญ�ประกนัภัยตอ่เริม่ตน้คว�มคุม้ครอง พรอ้มทัง้อธบิ�ยวธิกี�ร
และสมมตฐิ�นทีใ่ชใ้นก�รกำ�หนดค�่พ�ร�มเิตอรท์ีใ่ชใ้นก�รทดสอบแตล่ะสถ�นก�รณ์

ประม�ณก�รจำ�นวนคว�มเสีย่งภัยสทุธ ิ(NAR)แตล่ะปีต�มกรมธรรม ์พรอ้มทัง้เทยีบสดัสว่นก�รเอ�ประกนัภัยตอ่กบั
จำ�นวนคว�มเสีย่งภัยสทุธใินแตล่ะปี

คว�มเห็นของนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย (Actuarial Review) ตอ่คว�มเหม�ะสมของสญัญ�ประกนัภัยตอ่

หม�ยเหต ุ:

กรณีคำ�ขอหรอืร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่�จแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดใ้นขณะ
นัน้ ผูร้ับคำ�ขอและผูย้ืน่คำ�ขอจะตอ้งลงน�มบันทกึคว�มบกพรอ่งและร�ยก�รเอกส�ร/หลักฐ�น รว่มกนัพรอ้มกำ�หนดระยะเวล�ให ้
ผูย้ ืน่คำ�ขอดำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิ ห�กผูย้ืน่คำ�ขอไมด่ำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด ผูร้ับคำ�ขอจะ
ดำ�เนนิก�รคนืคำ�ขอและเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ� หรอืห�กภ�ยหลัง ตรวจสอบพบว�่ ร�ยละเอยีดของเอกส�รประกอบก�ร
พจิ�รณ�ไมส่มบรูณ์ ผูย้ืน่คำ�ขอจะจัดสง่เอกส�รเพิม่ภ�ยในระยะเวล�ทีผู่ร้ับคำ�ขอกำ�หนด

หนักง�นเจ�้หน�้ทีจ่ะยังไมพ่จิ�รณ�คำ�ขอและยังไมนั่บระยะเวล�ดำ�เนนิง�น จนกว�่ผูย้ืน่คำ�ขอจะดำ�เนนิก�รแกไ้ขคำ�ขอ
หรอืยืน่เอกส�รเพิม่เตมิครบถว้นต�มบันทกึคว�มบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

ขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นต�มคูม่อืจะเริม่นับระยะเวล�ตัง้แตเ่จ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�รครบถว้นต�มทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประช�ชนเรยีบรอ้ยแลว้



ทัง้นีจ้ะแจง้ผลก�รพจิ�รณ�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอทร�บภ�ยใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิ�รณ�แลว้เสร็จ
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
สำ�นักง�น คปภ. 22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขต
จตจุกัร 10900 (สว่นกล�ง)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยง�น 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่�งร�ชก�รกำ�หนด) ตัง้แตเ่วล� 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง)

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ (ดำ�เนนิก�รในวันและเวล�ทำ�ก�รถัดไป หรอื เมือ่ได ้
รับเอกส�รนัน้ ๆ)) 
สำ�นักง�น คปภ. 22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขต
จตจุกัร 10900/ไปรษณีย ์

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รตลอด 24 
ชัว่โมง

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 61 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

พนักง�นเจ�้หน�้ทีผู่ม้หีน�้ทีร่ับผดิชอบตรวจสอบเอกส�ร/หลกั
ฐ�น
(หม�ยเหต:ุ -) 

1 วัน -

2) ก	รพจิ	รณ	
พนักง�นเจ�้หน�้ทีผู่ม้หีน�้ทีร่ับผดิชอบพจิ�รณ�คำ�ขอและขอ้มลู
ประกอบ
(หม�ยเหต:ุ -) 

50 วัน -

3) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
น�ยทะเบยีนลงน�ม
(หม�ยเหต:ุ -) 

10 วัน -

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

1) หนงัสอืขออนุญ	ตเอ	ประกนัภยัตอ่เกนิกว	่คว	มเสีย่งภยัสทุธ ิ
พรอ้มเหตผุล คว	มจำ	เป็น และคว	มเห็น ของประธ	นเจ	้หน	้ที่
บรหิ	ร (CEO) /กรรมก	รผูจ้ดัก	รใหญ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

2) สรปุส	ระสำ	คญัของผลประโยชนต์	มกรมธรรมป์ระกนัชวีติ/
สญัญ	เพิม่เตมิ/บนัทกึสลกัหลงั เบีย้ประกนัภยั ชอ่งท	งก	รจดั
จำ	หน	่ย และวเิคร	ะหค์ว	มเสีย่งหลกักอ่นก	รเอ	ประกนัภยัตอ่
ของแบบผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

3) ผลก	รวเิคร	ะหส์ญัญ	ประกนัภยัตอ่ คว	มสอดคลอ้งของสญัญ	
ประกนัภยัตอ่กบักลยทุธก์	รบรหิ	รก	รประกนัภยัตอ่ของบรษิทั 
คว	มเสีย่งทีเ่หลอือยู ่(Residual Risk) ของบรษิทัภ	ยหลงัก	ร
ประกนัภยัตอ่ วตัถปุระสงคข์องสญัญ	ประกนัภยัตอ่ ขอ้ควร
พจิ	รณ	และขอ้ควรระวงัของสญัญ	ประกนัภยัตอ่ พรอ้มแนบร	่ง
สญัญ	ประกนัภยัตอ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ

-



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(รับรองโดยนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย)

4) ขอ้มลูผูร้บัประกนัภยัตอ่พรอ้มหลกัฐ	น อ	ท ิชือ่ ทีอ่ยู ่ประเทศที่
จดทะเบยีนประกอบธุรกจิ ฐ	นะก	รเงนิ อตัร	สว่นคว	มเพยีงพอ
ของเงนิกองทนุ(CAR Ratio) อนัดบัคว	มน	่เชือ่ถอืพรอ้มหลกั
ฐ	นทีอ่อกโดยสถ	บนัจดัอนัดบัคว	มน	่เชือ่ถอืทีส่ำ	นกัง	น คปภ. 
ยอมรบั เป็นตน้ (ขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(รับรองโดยนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย)

-

5) ผลก	รทดสอบภ	วะวกิฤต (Stress Testing) เปรยีบเทยีบกอ่น
และหลงัก	รทำ	ประกนัภยัตอ่ กรณีสถ	นก	รณ์ฐ	น (Base 
scenario) และ self-select scenario โดยเลอืกปจัจยัคว	มเสีย่ง
หลกัทีม่ผีลกระทบตอ่แบบผลติภณัฑป์ระกนัชวีติทีเ่อ	ประกนัภยั
ตอ่ โดยมกีรอบเวล	ในก	รประม	ณก	ร 1 ปี ภ	ยหลงัสญัญ	
ประกนัภยัตอ่เร ิม่ตน้คว	มคุม้ครอง พรอ้มท ัง้อธบิ	ยวธิกี	รและ
สมมตฐิ	นทีใ่ชใ้นก	รกำ	หนดค	่พ	ร	มเิตอรท์ ีใ่ชใ้นก	รทดสอบ
แตล่ะสถ	นก	รณ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(รับรองโดยนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย)

-

6) ประม	ณก	รจำ	นวนคว	มเสีย่งภยัสทุธ ิ(NAR) แตล่ะปีต	ม
กรมธรรม ์พรอ้มท ัง้เทยีบสดัสว่นก	รเอ	ประกนัภยัตอ่กบัจำ	นวน
คว	มเสีย่งภยัสทุธใินแตล่ะปี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(รับรองโดยนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย)

-

7) คว	มเห็นของนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั (Actuarial Review) ตอ่
คว	มเหม	ะสมของสญัญ	ประกนัภยัตอ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

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

ไมม่ขีอ้มลูค�่ธรรมเนยีม

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

1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง สำ�นักง�น คปภ. (สว่นกล�ง)
(หม�ยเหต:ุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชด�ภเิษก, แขวงจันทรเกษม, เขตจตจุักร, กรงุเทพมห�นคร 10900)) 

2) ตดิตอ่ท�งไปรษณีย์
(หม�ยเหต:ุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชด�ภเิษก, แขวงจันทรเกษม, เขตจตจุักร, กรงุเทพมห�นคร 10900)) 

3) ศนูยบ์รกิ�รประช�ชน สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
(หม�ยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / ส�ยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนก�รทจุรติในภ�ครัฐ
(หม�ยเหต:ุ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อ�ค�รซอฟตแ์วรป์�รค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำ�บลคลองเกลอื อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- ส�ยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรส�ร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำ�หรับนักลงทนุต�่งช�ต ิ(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

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย�่ง และคูม่อืก�รกรอก

หม	ยเหตุ
-

เอกส�รฉบับนีด้�วนโ์หลดจ�กเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูก�รตดิตอ่ร�ชก�ร
www.info.go.th

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2563

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

