สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องนาส่งสาหรับการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
รายการทั่วไป (ที่จาเป็นต้องมีทุกประเภทการยื่น)
 1. หนังสือนำส่งเอกสำรกำรขอรับควำมเห็นชอบ พร้อมระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนของบริษัท พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (กรณีหนังสือบริษัทลง
นำมโดยผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรบริษัทต้องแนบหนังสือรับมอบอำนำจ)
 2. หนังสือคำขอรับควำมเห็นชอบ (แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย /อัตรำเบี้ยประกันภัย) ลงนำมโดยผู้มีอำนำจพร้อมลงชื่อตัวบรรจงและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี) (กรณีหนังสือบริษัทลงนำมโดยผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรบริษัทต้องแนบหนังสือรับมอบอำนำจ)
 3. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียม
 4. คำรับรองกำรออกเอกสำรสรุปเงื่อนไขฯ ตำมคำสั่งที่ 3/2562 (ใช้ทุกกรณี ยกเว้นอัตราเบี้ยประกันภัย)
 5. ขนำดตัวอักษรเป็นไปตำมที่ สำนักงำน คปภ. กำหนด (กำหนดได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่ำ 16 พ้อยต์ ยกเว้นหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และใบคำขอเอำ
ประกันภัย สำมำรถกำหนดขนำดต่ำสุดได้ 14 พ้อยต์)
 กรณียื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตราเบี้ยประกันภัย ใหม่
1. ช่องทางทัว่ ไป
 แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตราเบี้ยประกันภัย
 เอกสารแสดงที่มาในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย (กรณียื่นอัตราเบี้ยประกันภัยเท่านั้น)
 เอกสารแจ้ง กลุ่มเป้าหมาย/ช่องทางจาหน่าย/อายุที่รับประกันภัย
2. ช่องทางโทรศัพท์ / ธนาคารขายผ่านทางโทรศัพท์





 กรณีขอรับความเห็นชอบใหม่
แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ยประกันภัย
จำนวน 3 ชุด
เอกสำรอ้ำงอิงแสดงที่มำในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย (กรณียื่น
อัตรำเบี้ยประกันภัยเท่ำนั้น) จำนวน 1 ชุด
เอกสำรแจ้ง กลุ่มเป้ำหมำย/ช่องทำงจำหน่ำย/อำยุที่รับประกันภัย จำนวน
1 ชุด
แนวทำงสนทนำทำงโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด

จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

 กรณีเคยได้รับความเห็นชอบจากช่องทางอื่นแล้ว
 หนังสือเพิ่มคำรับรอง ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน....................................
................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………..
 สำเนำแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ย
ประกันภัย ที่เคยได้รับควำมเห็นชอบสำหรับช่องทำงอื่น จำนวน 1 ชุด
 แนวทำงสนทนำทำงโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด

3. อิเล็กทรอนิกส์






 กรณีขอรับความเห็นชอบใหม่
แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ยประกันภัย
จำนวน 3 ชุด
เอกสำรอ้ำงอิงแสดงที่มำในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย (กรณียื่น
อัตรำเบี้ยประกันภัยเท่ำนั้น) จำนวน 1 ชุด
เอกสำรแจ้ง กลุ่มเป้ำหมำย/ช่องทำงจำหน่ำย/อำยุที่รับประกันภัย จำนวน
1 ชุด
สำเนำใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้ำจอแสดงขั้นตอนกำรขำย

 กรณีเคยได้รับความเห็นชอบจากช่องทางอื่นแล้ว
 หนังสือเพิม่ คำรับรอง ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน....................................
................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………….
 สำเนำแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ย
ประกันภัย ที่เคยได้รับควำมเห็นชอบสำหรับช่องทำงอื่น จำนวน 1 ชุด
 หน้ำจอแสดงขั้นตอนกำรขำย
 สำเนำใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์

 กรณีต่ออายุ
 กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 กรณีมีเปลี่ยนแปลง
 สำเนำกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ยประกันภัย จำนวน 1 ชุด  เอกสำรจำนวน 3 ชุด
 เอกสำรแสดงผลกำรรับประกันภัย (เช่น จำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย  เอกสำรอ้ำงอิงแสดงที่มำในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย (กรณียื่น
ค่ำสินไหมทดแทน Loss ratio ฯลฯ) จำนวน 1 ชุด
อัตรำเบี้ยประกันภัยเท่ำนั้น) จำนวน 1 ชุด
 เพิ่มถ้อยคำรับรองในหนังสือปะหน้ำนำส่งว่ำบริษัทฯจะใช้ แบบและข้อควำม  เอกสำรแสดงผลกำรรับประกันภัย (เช่น จำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ยประกันภัย เหมือนเดิมทุกประกำร
ค่ำสินไหมทดแทน Loss ratio ฯลฯ) จำนวน 1 ชุด
 สำเนำกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ อัตรำเบี้ยประกันภัย จำนวน 1 ชุด

 กรณียื่นขอแก้ไข / เพิ่มเติม
 แบบและข้อความ/ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย/เอกสารประกอบ
 เอกสำรจำนวน 3 ชุด
 สำเนำกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 1 ชุด




 เอกสำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลประกอบ (กรณีแก้ไข) 
จำนวน 1 ชุด



 อัตราเบี้ยประกันภัย
เอกสำรจำนวน 3 ชุด
สำเนำกรมธรรม์ประกันภัย และ อัตรำเบี้ยประกันภัย ที่เคยได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนแล้ว จำนวน 1 ชุด
เอกสำรอ้ำงอิงแสดงที่มำในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย (กรณียื่น
อัตรำเบี้ยประกันภัยเท่ำนั้น) จำนวน 1 ชุด
เอกสำรแสดงผลกำรรับประกันภัย (เช่น จำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย
ค่ำสินไหมทดแทน Loss ratio ฯลฯ) จำนวน 1 ชุด
เอกสำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลประกอบ (กรณีแก้ไข)
จำนวน 1 ชุด

 กรณียื่นขอรับควำมเห็นชอบตำมคำสั่งนำยทะเบียนที่ 53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ
เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย สำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ กำรประกันภัยขนส่งสินค้ำในประเทศ กำรประกันภัยตัวเรือ
และกำรประกันภัยควำมรับผิดที่เกี่ยงกับธุรกิจกำรขนส่งทำงทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ใช้เอกสารตามคาสั่งในข้อ
7
 กรณียื่นขอรับควำมเห็นชอบตำมคำสั่งนำยทะเบียนที่ 54/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ
เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย สำหรับกำรประกันภัยรำยเฉพำะ ใช้เอกสารตามคาสั่งในข้อ 10
 กรณียื่นแบบและข้อควำมภำษำอังกฤษ เอกสำรที่ใช้เพิ่มเติม หนังสือรับรองคำแปล/สรุปสำระสำคัญเป็นภำษำไทย และเอกสำรคำแปล/สรุปสำระสำคัญเป็น
ภำษำไทย
 กรณียื่นขอรับควำมเห็นชอบกรมธรรม์ตะกาฟุล





 กรณียื่นขอรับควำมเห็นชอบใหม่
เอกสำรจำนวน 3 ชุด
หนังสือรับรองกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชำรีอะห์
รำยกำรถ้อยคำที่บริษัทฯขอแก้ไข
สำเนำกรมธรรม์ที่เคยได้รับควำมเห็นชอบ

 กรณีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว
 หนังสือรับรองกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชำรีอะห์
 รำยกำรถ้อยคำที่บริษัทฯขอแก้ไข
 สำเนำกรมธรรม์ที่เคยได้รับควำมเห็นชอบ

สาหรับเจ้าหน้าที่ สานักงาน คปภ.
ข้ำพเจ้ำ .................................................................................................................................................... ตำแหน่ง ...............................................................................................
ได้ตรวจคำขอและเอกสำรประกอบกำรขอรับควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรืออัตรำเบี้ยประกันภัย
ของบริษัท ............................................................................................... ตำมหนังสือบริษัทที่....................................... ลงวันที่ .............................................................
ปรำกฏว่ำ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมำเพื่อให้บริษัทรับเอกสำรดังกล่ำวกลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมตำมที่ได้รับแจ้งจำกผู้รับคำขอ

(ลงชื่อ) ..................................................................... ผู้รับคำขอ/เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน คปภ.
(........................................................................ )
.......... /............. /....................
(ลงชื่อ) ..................................................................... ผู้นำส่งเอกสำร/เจ้ำหน้ำที่บริษัท
(........................................................................ )
.......... /............. /....................

