
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขึน้ทะเบยีนเป็นตวัแทน/นายหนา้ขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์ (Universal 

Life Insurance) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภัย หน่วยงำนทีไ่มส่งักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองประชำชนในอนัทีจ่ะไดรั้บขอ้มลูทีค่รบถว้น 

ถูกตอ้งจำกกำรซือ้ประกันภัยจำกตัวแทน/นำยหนำ้ประกนัภัยทีม่คีณุภำพ มมีำตรฐำนจรรยำบรรณในวชิำชพี 

จงึก ำหนดใหต้ัวแทน/นำยหนำ้ประกนัชวีติ ทีจ่ะขำยกรมธรรมป์ระกันชวีติแบบยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) 

ตอ้งไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนจำกนำยทะเบยีน โดยมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน 

จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

** 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบร ้

อยแลว้ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส ำนักงำน คปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชดำภเิษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร/หลักฐำน/ฐำนขอ้มลูและคณุสมบัติ
ของผูย้ืน่ค ำขอวำ่ครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและสง่เสรมิกำรปร
ะกอบธุรกจิประกันภัย 

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กรณีเอกสำรและคณุสมบัตคิรบถว้น 

เจำ้หนำ้ทีอ่นุมัตกิำรขอขึน้ทะเบยีน/ขอตอ่อำยกุำรขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและสง่เสรมิกำรปร

ะกอบธุรกจิประกันภัย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค าขอขึน้ทะเบยีน/ค าขอตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีน 
ตวัแทน/นายหนา้ขายประกนัชวีติแบบยนูเิวอรแ์ซล   ไลฟ์ 
(Universal Life Insurance) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เ
สรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

2) 
 

ค ารบัรองของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เ
สรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน คปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชดำภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทร : 02-
5153995-9 ตอ่ 1118 – 1121 /สำยดว่นประกนัภัย 1186 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคบัใช:้ 09/11/2563 

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

