
                                                                                              
 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

(Unit – Linked Life Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
พ.ศ. .... 

--------------------------------------------------- 
   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริษัทประกันชีวิต และการด าเนินงานของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ 
ดังนี ้

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ 
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked Life Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์ 
แซลไลฟ์ พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  
(Unit – Linked Life Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย 

การประกันชีวิต 
“นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันชีวิต 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ 

ธุรกิจประกันภัย 
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
                      “หน่วยงานจัดอบรม” หมายความว่า  บริษัท สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงาน
อื่นที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรการ ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ เสนอขาย 



๒ 
 

 

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนและหลกัสตูรการข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้สนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ตามประกาศนี้ 

 
ข้อ ๕ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ส านักงานอาจก าหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ก็ได ้
 

หมวด ๑ 
หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 

--------------------------------------------------- 
 

ข้อ ๖ ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้สนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ และแบบ 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ต้องผ่านการอบรมจากส านักงานหรือหน่วยงานจัดอบรม ตามหลักสูตรและระยะ  
เวลาการอบรม ดังนี้  

(๑)  การข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไมน้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบักองทุนรวมและหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
(ข) ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง  
(ค) ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการประกนัภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี

 (๒) การข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ตอ้งผ่าน 
การอบรมตามหลกัสูตรซึง่มีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ดังต่อไปนี ้

(ก) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
(ข) ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง  
(ค) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  

หลักสูตรการอบรมตามข้อ ๖ (๑) และ ๖ (๒) หัวข้อวิชาให้มีรายละเอียดเนื้อหา
ครอบคลุมตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
หมวด ๒ 

หน่วยงานจัดอบรมและการขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม 

--------------------------------------------------- 
   
  ข้อ ๗ ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และแบบ
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมตามข้อ ๖ (๑) และ ๖ (๒) 
แล้วแต่กรณี จากส านักงาน บริษัท หรือสถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดอบรม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และอัตราเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี  



๓ 
 

 

(๒)  สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็น
หน่วยงานจัดอบรม 

 
ข้อ ๘ สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ตามข้อ ๗ (๒) ที่ประสงค์จัดอบรม

หลักสูตรตามข้อ ๖ (๑) และข้อ ๖ (๒) ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดอบรมต่อส านักงาน  
สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่ยื่นขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม

ตามวรรคหนึง่ ต้อง 
(๑) มีคุณสมบัติ ดังนี ้

       (ก) จัดต้ังข้ึนโดยมีการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจัดอบรม 
ด้านการประกันภัยไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

  (ข) มีการจัดอบรมหรือสัมมนาด้านประกันภัย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
โดยได้รับการรบัรองว่าการอบรมหรือสัมมนาได้มาตรฐานจากภาคธุรกิจประกันภัย สถาบันวิชาการ 
หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน  

(๒) ไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดังนี ้
(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาต

เป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนด
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ  
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ข) เคยถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรการ
ข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ตาม
ประกาศนี้ หรือหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกัน
ชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้
เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และ
นายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันที่ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม 
 

ข้อ ๙ ในการจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ 6 หน่วยงานจัดอบรมต้องยื่นขอรับความ
เห็นชอบต่อส านักงาน พร้อมส่งเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความพร้อมในการจดัอบรม รายละเอียดหลกัสตูร 
พร้อมทั้งแผนการจัดอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในท้ายประกาศนี้ ให้ส านักงานพิจารณาก่อนการ
จัดอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรม ต้องมีความพร้อมในการจัดอบรมตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานให้เป็นหน่วยงาน 
จัดอบรม  



๔ 
 

 

การจัดอบรมจะกระท าไม่ได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน และในการ 
ให้ความเห็นชอบ ส านักงานจะก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  

 
  ข้อ 1๐ ในกรณีหน่วยงานจัดอบรมมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนการจัดอบรม ต้อง
แจ้งส านักงานก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย 5 วัน 
 
  ข้อ ๑๑ การจัดอบรมที่ไมไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ไม่ถือเปน็การอบรมตาม
ประกาศนี ้
 

หมวด ๓ 
วิธีการจัดอบรม 

--------------------------------------------------- 
 

ข้อ 1๒ การจัดอบรมหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้สนอขายกรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบการลงทุนและแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ให้หน่วยงานจัดอบรมด าเนินการจัดอบรมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในท้ายประกาศนี ้

 
ข้อ 1๓ ในการจัดอบรม หน่วยงานจัดอบรมต้องปฏิบัตอิย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) ก่อนการฝึกอบรม 

(ก) ประกาศก าหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ  

(ข) รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัคร ทั้งนี้ อาจ
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(ค) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบสิทธิได้ อย่างน้อย 3 วันก่อนการจัดอบรม 

(ง) จัดส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดก่อนการจัดอบรม ไม่น้อยกว่า  
1 วัน ให้ส านักงานตามแบบและวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

(2) ระหว่างการอบรม 
(ก) ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและวิธีการการจัดอบรมที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงาน  
(ข) จัดให้มีวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(ค) จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนด้วยวิธีการที่สามารถพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนได ้ 
(ง) ก ากับดูแลให้ผู้ เข้ารับการอบรม อบรมให้ครบถ้วนตามหลักสูตร และ

ระยะเวลาที่ก าหนด และท าการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test) โดยมีผล
การทดสอบได้คะแนนรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

(จ) จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการจัดอบรมเมื่อสิ้นสุดการ
อบรม 



๕ 
 

 

(3) หลงัการอบรม 
(ก) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ผ่านการอบรม และสง่ข้อมูลให้ส านักงาน

ตามแบบและวิธีการทีส่ านักงานก าหนด ภายใน 7 วันท าการ นับแต่สิ้นสุดการอบรม  
(ข) จัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสมัครเข้ารับการอบรม 

การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม แบบทดสอบเพื่อประเมนิความรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม และ
แบบประเมินผลการอบรมพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่
วันที่มีการจัดอบรม ทั้งนี้ จะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้พร้อมแสดงต่อส านักงาน
เมื่อร้องขอ 

(ค) น าผลการประเมินความรู้ และการประเมินผลการอบรม มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดอบรมอย่างตอ่เนื่อง  

 
ข้อ 1๔ ในกรณีที่หน่วยงานจัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามก าหนดในแผน 

การอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว แต่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ ให้หน่วยงานจัดอบรม
จัดหาหน่วยงานจัดอบรมอื่นท าการอบรมให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว หรือให้ผู้สมัครเข้ารับ
การอบรมในคราวต่อไปแทน  

 
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานจัดอบรมออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบแนบท้าย

ประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวน ามายื่นต่อส านักงานเพื่อขอข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซลไลฟ์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะออกเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (e-certificate) 

 
หมวด ๔ 

การนับชั่วโมงการอบรมเพ่ือขอต่ออายุใบอนุญาต 
เป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 

--------------------------------------------------- 
 
  ข้อ ๑๖ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ที่ผ่านการอบรมตามหลกัสตูร
ที่ก าหนดในประกาศนี้ ซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้า
ประกันชีวิต ครั้งที่สี่เป็นต้นไป ให้น าการอบรมดังกลา่ว นับเป็นจ านวนช่ัวโมงการอบรมตามข้อ ๘ แห่ง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนด
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ได ้ดังต่อไปนี ้

(๑) หลักสูตรการอบรมความรู้ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อ
ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ให้นับได้ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง 

(๒) หลักสูตรการอบรมความรู้ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อ
ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ให้นับได้ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง 

ทั้งนี ้สามารถน าช่ัวโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มารวมกันเพื่อนับเป็น
ช่ัวโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้ และการนับช่ัวโมงการอบรมดังกล่าว ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว



๖ 
 

 

เท่านั้น โดยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดให้ครบถ้วนก่อน วันยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ไม่เกิน ๕ ป ี

 
ข้อ ๑๗  ผู้เป็นวิทยากรอบรมตามประกาศนี้ ซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่สี่เป็นต้นไป ให้จ านวนช่ัวโมงการอบรมลดระยะ 
เวลาการอบรมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงได้ตามจ านวน
ช่ัวโมงที่ได้บรรยายจริงแต่ไม่เกิน 15 ช่ัวโมง ส าหรับตัวแทนประกันชีวิต และไม่เกิน 25 ช่ัวโมง 
ส าหรับนายหน้าประกันชีวิต ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
หมวด ๕ 

การตรวจสอบ การสั่งระงับการด าเนินการ และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

--------------------------------------------------- 
 
ข้อ 18 หน่วยงานจัดอบรมต้องยินยอมให้ส านักงานเข้าไปในหน่วยงานจัดอบรม

หรือสถานที่จัดอบรมเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดอบรมตามประกาศนี้ รวมทั้งเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานอื่น ๆ จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการจดัการอบรม วิทยากร พนักงาน
หรือลูกจ้างที่ดูแลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการอบรมของหน่วยงานจัดอบรม และสอบถามบุคคล
ดังกล่าว เรียกมาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้ยื่นค าช้ีแจงแสดงข้อเท็จจริงตามที่ต้องการก็ได้ โดยหน่วยงาน  
จัดอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอ านวยความสะดวกแก่ส านักงานตามสมควร 

 
ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏต่อส านักงานว่า หน่วยงานจัดอบรมมีพตติการณ์ฝาาฝนน หรือไม่

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ส านักงานมีอ านาจสั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไข  
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานจัดอบรมไม่กระท าการ ไม่งดเว้นกระท าการ หรือไม่ด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส านักงานมีอ านาจ  
สั่งพักการจัดอบรมจนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานให้แล้วเสร็จ  

 
ข้อ 2๐ ส านักงานมีอ านาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม 

หรือยกเลิกการมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดอบรม เมื่อปรากฏแก่ส านักงานว่า 

(๑) จงใจฝาาฝนนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
(๒) ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมโดยมิชอบ 
(๓) ขาดลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(๔) จัดอบรมโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบ 
(๕) จัดการอบรมระหว่างถูกพักการจัดอบรม 
(๖) เคยถูกสั่งพักการจัดอบรม และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักการจัดอบรมนั้นอีกไม่ว่า

จะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 



๗ 
 

 

 
ข้อ 2๑ กรณีที่หน่วยงานจัดอบรมถูกส านักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็น

หน่วยงานจัดอบรม หรือยกเลิกการมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดอบรม ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ผ่าน 
การอบรมหรือความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่หน่วยงานจัดอบรมได้ออกให้แก่ 
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามข้อ 6 ก่อนหน้านั้น 
 
           ประกาศ ณ วันที่           
 
 
           (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                             เลขาธิการ 
         คณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
หลักสูตรการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
(ข้อ ๖ แห่งประกาศฉบับน้ี) 

--------------------------------------------------- 
 

 ๑. หลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
ต้องผ่านการอบรมซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ดังนี้ 

    (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมและหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
มีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(ก) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย ์
(ข) ประเภทของกองทุนรวม 
(ค) ประโยชน์ของกองทุนรวม 
(ง) ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม 
(จ) การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
(ฉ) หลักในการแนะน ากองทุนรวมให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของลกูค้า 

(๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง  
มีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) พัฒนาการ รปูแบบ และลกัษณะความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันชีวิต 
แบบต่าง ๆ 

(ข) โครงสร้างและส่วนประกอบของเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกันชีวิต
แบบพื้นฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  

(ค) ความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของกรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 

(ง) ความส าคัญและประโยชน์ของการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(จ) โครงสร้างกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ ค าศัพท์หรือค านิยามที่เกี่ยวข้อง 
(ฉ) รูปแบบความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

ควบการลงทุน 
(ช) การค านวณเงินผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

พร้อมหลักการและเหตุผลในการค านวณเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
(3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

มีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรือ่งต่าง ๆ อย่างนอ้ยดังต่อไปนี ้
(ก)  กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตในส่วนที่ เกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต 

และนายหน้าประกันชีวิต 
(ข)  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตของตัวแทนประกัน

ชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต  
 



๙ 
 

 

2. หลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
ต้องผ่านการอบรมซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไมน้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ดังนี้ 

(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที มีรายละเอียด
เนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

 (ก) ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภท
ต่าง ๆ 

  (ข) ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทางการเงิน 
  (ค) ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมและการเปรียบเทียบผลด าเนินงานของ

กองทุนรวม 
(๒) ความรูเ้กี่ยวกบักรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง 

มีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรือ่งต่าง ๆ อย่างนอ้ยดังต่อไปนี ้
(ก)  พัฒนาการ รูปแบบ และลักษณะความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตแบบต่าง ๆ  
(ข)  โครงสร้างและส่วนประกอบของเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบพื้นฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  
(ค)  ความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  
(ง)  ความส าคัญและประโยชน์ของการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ

เวอร์แซลไลฟ์ 
(จ)  โครงสร้างกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ค าศัพท์หรือ 

นิยามที่เกี่ยวข้อง 
(ฉ)  รูปแบบความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
(ช)  การค านวณเงินผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ     

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ พร้อมหลักการและเหตุผลในการค านวณเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
(๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

มีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก)  กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต 

และนายหน้าประกันชีวิต  
(ข)  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตของตัวแทนประกัน

ชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

หลักเกณฑ์การยื่นขอรับความเห็นชอบการจัดอบรมต่อส านักงาน 
(ข้อ ๙ แห่งประกาศฉบับน้ี) 

--------------------------------------------------- 
 

ในการจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๖ หน่วยงานจัดอบรมต้องยื่นขอรับความเห็นชอบ
ต่อส านักงาน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้ส านักงานพิจารณาก่อนการจัดอบรมไม่น้อยกว่า  
30 วัน ดังนี้ 

1. เอกสารท่ีแสดงความพร้อมในการจัดอบรม อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
 1.1 โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด

ของส่วนงาน ฝาายงาน หรือช่ืออื่นใดที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม  
 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม อย่างนอ้ยดังต่อไปนี ้

 (1) ช่ือผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงานจัดอบรม ซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมของ
หน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบจัดอบรมหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ เสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนและแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ตามประกาศนี้ หรือหลักสูตรเพื่อขอรับ
หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้
ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนด
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ เว้นแต่ได้พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม  พร้อมลงนาม
รับรองข้อมูลดังกล่าว  

 (2) รายช่ือ ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งต้องส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี และไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
อบรมของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนและแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ตามประกาศนี้ หรือหลักสูตรเพื่อขอรับ
หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้
ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนด
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับหรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ในขณะที่ด ารง



๑๑ 
 

 

ต าแหน่งอยู่ เว้นแต่ ได้พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม พร้อมติดรูปถ่าย
หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ  

(3) รายช่ือ ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของวิทยากรประจ าของ
หน่วยงานจัดอบรมอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือมี
ประสบการณ์การท างานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี และมี
ประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง เห็นหน้า
ชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ  

(4) รายช่ือ ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของเจ้าหน้าที่ดูแล 
การอบรม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัครอบรม การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การส่งข้อมูล
เข้าระบบส านักงาน คปภ. การดูแลระหว่างการอบรม เป็นต้น อย่างน้อยจ านวน 1 คน ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจดัอบรม ตาม ข้อ 1.2 (๒) พร้อมติดรูปถ่าย
หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ  

1.3 กระบวนงานการบรหิารการอบรมทีม่ีคุณภาพ ที่แสดงถึงรายละเอยีดอยา่งนอ้ย
ดังต่อไปนี ้

          (1) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม 
           (2) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

(ก) การรับสมัครอบรม  
(ข) การเผยแพร่รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  
(ค) การก ากับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกวิทยากร   
(ง) การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติการจัดอบรมที่ก าหนดไว้ เช่น การควบคุมคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรและการบรรยายของ
วิทยากร การตรวจสอบระยะเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เข้า
รับการอบรม การทดสอบความรู้และจ านวนครั้งที่ให้สิทธิท าการทดสอบซ้ า เป็นต้น 

(จ) การจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับส านักงานและผู้เกี่ยวข้องตามแบบ
และวิธีการที่ส านักงานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงระบบการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินการดังกล่าว 

(ฉ) การบริหารความพึงพอใจและการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เข้ารบั
การอบรม 

1.4 มีความพร้อมในการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินเพื่อเปน็หน่วยงานจัดอบรม 
ทั้งด้านสถานที่ และความรู้ เช่น กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการอบรม กระบวนงานการบรหิารการอบรม 
ที่มีคุณภาพ เป็นตน้  
  

2. รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ หลักสูตรที่จะด าเนินการจัดอบรม และวิธีการอบรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
๒.๒ แผนการจัดอบรม ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและที่ตั้งของสถานที่จัด

อบรม รวมทั้งก าหนดการอบรมหลักสูตร 
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๒.๓ เอกสารประกอบการอบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรอบรม โดย
ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตเนื้อหา บทคัดย่อของเนื้อหา
รายวิชา และระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อวิชา  

๒.๔ ช่ือ ประวัติการศึกษาและการท างาน และประสบการณ์การบรรยายของ
วิทยากร ดังนี ้

2.4.1 วิทยากรหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิตควบการลงทุน มีคุณสมบัติตามรายวิชา ดังนี้ 

        (๑) วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมและหน่วยลงทุน  
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน 

ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไม่น้อยกว่าสิบปี  
(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้าช่ัวโมง และ 
(ค) ได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(๒) วิชา ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน 

ในธุรกิจประกันชีวิต ไม่น้อยกว่าสิบปี  
(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกนัภัย ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า

ช่ัวโมง และ 
(ค) มีประสบการณ์ในการท างานที่เกีย่วข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต

ควบการลงทุน ไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) วิชา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย 

                                     (ก) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์
ในการท างานในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่าสบิปี  

      (ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านกฎหมายประกันภัย ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าช่ัวโมง และ 

      (ค) มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันภัย  
ไม่น้อยกว่าสามปี 

 ๒.๔.2 วิทยากรหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ มีคุณสมบัติตามรายวิชา ดังนี ้

(๑) วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน  
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน      

ในด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่าสิบปี และ 
  (ข) มปีระสบการณ์การบรรยายในด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่าย่ีสบิหา้ช่ัวโมง 

 (๒) วิชา ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  
 (ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน     

ในธุรกิจประกันชีวิต ไม่น้อยกว่าสิบปี  
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 (ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
ช่ัวโมง และ 
 (ค) มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ      
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๓) วิชา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย  
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ในการ

ท างานในธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่าสิบปี  
(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านกฎหมายประกันภัย ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

ช่ัวโมง และ 
(ค) มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันภัย ไม่น้อยกว่า

สามปี 
 ๒.5 ตัวอย่างหนังสือรับรองการอบรมพร้อมลายมือช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
ของหน่วยงานจัดอบรม กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจ โดยผู้รับมอบอ านาจต้องเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝาายหรือเทียบเท่าข้ึนไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด ารงต าแหน่ง 
 ๒.6 หนังสือมอบอ านาจผู้มีสิทธิเช่ือมต่อข้อมูลการอบรม 
 ๒.7 ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรมที่เหมาะสมกับวิธีการอบรมตามประกาศ
ฉบับนี ้  
   

อนึ่ง ส านักงานมีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่เห็นชอบให้จัดอบรมได้ หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานจัดอบรมไมม่ีความพร้อมในการจัดอบรม แผนการจัดอบรมประจ าปี 
รายละเอียดหลักสูตร และรปูแบบการจัดอบรม ไม่เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
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วิธีการการจัดอบรม 

หลักสูตรการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 

(ข้อ 1๒ แห่งประกาศฉบับน้ี) 

--------------------------------------------------- 
 

การจัดอบรมหลักสูตรการข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ควบการลงทุนและแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี ้

๑. การอบรมแบบห้องเรียน (classroom)  
    1.1 การอบรมในสถานที่เดียวกัน เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่อยู่

รวมกันในสถานที่จัดอบรมเดียวกันและอยู่ในสถานที่เดียวกับวิทยากรผู้บรรยาย มีการสื่อสารสองทาง
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมโดยการโต้ตอบแบบทันที หรือ 

    1.2 การอบรมทางไกล เป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่อยู่รวมกัน 
ในสถานที่จัดอบรมเดียวกัน แต่อยู่ต่างสถานที่กับวิทยากรผู้บรรยาย โดยสามารถน าอุปกรณ์เครื่องมือ 
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้เกิดการอบรมได้ และผู้เข้าอบรมสามารถสอบถาม โต้ตอบ หรือแสดงความ
คิดเห็นกับวิทยากรได้ เช่น การอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) การอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในสถานที่จัดอบรมทางไกลจะต้องมีวิทยากรอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้อธิบาย
ตอบค าถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรม ในกรณีที่มีข้อขัดข้องท าให้ผู้เข้าอบรมไม่
สามารถสอบถาม โต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรผู้บรรยายที่อยู่ต่างสถานที่ได้ทันที 

  ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมทีป่ระสงค์จะด าเนินการจัดอบรมแบบหอ้งเรียน 
(classroom) ตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนีป้ระกอบการขอรับ
ความเห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ 9 แห่งประกาศฉบับนี้  

(๑) สถานทีจ่ัดอบรมทีม่ีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมต่อจ านวนผู้เข้าอบรม  
(๒) เครื่องมือและอปุกรณ์ที่เหมาะสมพร้อมด าเนินการจัดอบรม 
(๓) มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานส าหรับการอบรม 

ในสถานที่เดียวกันและในสถานที่จัดอบรมทางไกลให้มีวิทยากรเพิ่มอย่างน้อย ๑ คน  
     (๔) ระบบที่น ามาใช้ในการอบรมส าหรับการอบรมทางไกล รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ทางเสียง เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมทั้งต้นทาง
และปลายทาง และการบริหารความเสี่ยงเมื่อระบบการอบรมขัดข้องไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 
  ในการจัดอบรมแบบห้องเรียน (classroom) ตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ หน่วยงานจัด
อบรมต้องปฏิบัติดังนี้  

(๑) ปฏิบัติตาม ข้อ 1๓ แห่งประกาศฉบบันี ้
(๒) จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอบรมต่อจ านวนผูเ้ข้าอบรมในสัดส่วนทีเ่หมาะสม                                             

โดยรูปแบบการอบรมแบบห้องเรียน (classroom) อย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อผู้เข้าอบรม 
50 คน  
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๒. การอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 2.1 การอบรมแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) เป็นการอบรม

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Microsoft Team, Zoom, Cisco WebEx เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้าอบรม
ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่รวมกันในสถานที่เดียวกัน และอยูต่่างสถานที่กับวิทยากรผู้บรรยาย โดยผู้เข้าอบรม
ต้องอบรมในสถานที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้  

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมทีป่ระสงค์จะด าเนินการจัดอบรมแบบหอ้งเรียนเสมือน 
(virtual classroom) ตาม ๒.๑ ต้องสง่เอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนีป้ระกอบการขอรับความ
เห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ ๙ แห่งประกาศฉบับนี ้

(๑)  ระบบที่ใช้ในการจัดอบรม ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงของวิทยากร
ผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมได้ทันที (real time)  

(๒)  มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหัวข้อวิชาที่ก าหนด  
(๓)  ระบบการลงทะเบยีนทีส่ามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่เข้ารับการอบรม 

ตลอดระยะเวลาการอบรม 
(4) ช่องทางส าหรับการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถาม 

โดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา 
   ในการจัดอบรมแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) ตาม ๒.๑ หน่วยงาน

จัดอบรมต้องปฏิบัติดังนี ้
(๑) ปฏิบัติตามข้อ 1๓ แห่งประกาศฉบับนี้  
(๒) จัดให้มผีู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน ต่อครั้ง 
(๓) จัดให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอบรมและระบบที่ใช้ในการอบรม 
(4) จัดให้มีการยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้ารับการอบรม และจัดเก็บข้อมูลการเข้าอบรม 

ของผู้เข้าอบรมผ่านระบบตลอดระยะเวลาการอบรม 
2.2 การอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ 

(Learning Management System : LMS) ลักษณะเป็นการอบรมผ่านระบบเครือข่ายโดยผู้เข้า
อบรมต้องแสดงการตอบโต้เพื่อให้ระบบด าเนินการได้ต่อไป ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการทดสอบและ
ประเมินผล รวมถึงระบบจัดการและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม  

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมที่ประสงค์จะด าเนินการจัดอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง 
ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ตาม ๒.๒ ต้อง
ส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ ๙ 
แห่งประกาศฉบับนี้  

(๑) ระบบที่ใช้ในการจัดอบรมที่มีฟังก์ชันป้องกันการเลื่อนข้ามเนื้อหาไปข้างหน้า  
(ไม่สามารถ skip forward) และฟังก์ชันป้องกันการเพิ่มความเร็ว (speed limit) ส าหรับการเรียน
เนื้อหาใด ๆ ในครั้งแรก พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ที่แสดงข้ันตอน 
วิธีการใช้งานระบบ และเงื่อนไขการอบรมแต่ละหลักสูตร 

(๒) ระบบการลงทะเบียนที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่เข้ารับการอบรม 
ตลอดระยะเวลาการอบรม และระบบติดตามความคืบหน้าของการเข้าอบรม ช่องทางส าหรับการ
ถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา ซึ่ง
จะต้องได้รับการตอบกลับภายใน 72 ช่ัวโมงนับแต่วันที่สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



๑๖ 
 

 

(๓) ระบบบันทึกข้อมูลการอบรมของผู้เข้าอบรม ซึ่งส านักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล 
(log) เพื่อตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใช้ระบบการอบรมจริง โดยเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับแสดงต่อส านักงาน หากได้รับการร้องขอ 

(๔) เอกสารบทเรียน โดยให้มีรายละเอียดช่ือหลักสูตร เนื้อหาและบทบรรยาย
ประกอบ กรอบแสดงเรื่องราว (storyboard) ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้หลังการอบรม 
จ านวนช่ัวโมงหรือความยาวของเนื้อหา และเงื่อนไขการอบรมต่าง ๆ เช่น ล าดับหัวข้อที่ต้องอบรม
ก่อนหลัง ระยะเวลาสิ้นสุดการอบรม จ านวนครั้งที่อนุญาตให้ท าการทดสอบประเมินความรู้หลังการ
อบรม เป็นต้น พร้อมทั้งบทเรียนรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหามากกว่าหนึ่ง
รูปแบบ เช่น VDO, clip, text, audio, interactive, animations, diagrams เป็นต้น   

 
ในการจัดอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ 

(Learning Management System : LMS) ตาม ๒.๒ หน่วยงานจัดอบรมตอ้งปฏิบัติดังนี ้
 (๑) ปฏิบัติตามข้อ 13 แห่งประกาศฉบับนี ้

 (๒) จัดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม 
หากไม่มีการตอบสนองจากผู้เข้าอบรมนานเกิน 15 นาที ผู้เข้าอบรมจะถูกให้ออกจากระบบทันที 
และต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ในเนื้อหาส่วนที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้เข้าอบรม รวมถึงเก็บข้อมูล 
การเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมผ่านระบบตลอดระยะเวลาการอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 
 

 

ตรา 
หน่วยงานจัดอบรม 

 

 
หนังสือฉบับนี้แสดงว่า 

 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
 
 
 

ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรตัวแทนประกันชวีิต เพือ่การขึน้ทะเบียนเป็นผู้เสนอขาย 
กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบการลงทนุ (Unit - linked Life Policy) (ด้านเทคนิคเกี่ยวกับธรุกิจประกนัภัย จ านวน 6 ชัว่โมง) 

  
 

 
จัดโดย......................................................................... 

 
ให้ไว้ ณ วันที่           เดอืน                      พ.ศ.  

 
.............................................. 

 (                                ) 
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามผกูพันของหน่วยงาน 

 



๑๘ 
 

 

 
ตรา 

หน่วยงานจัดอบรม 
 

 
หนังสือฉบับนี้แสดงว่า 

 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
 
 
 

ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรนายหน้าประกนัชีวิต เพือ่การขึน้ทะเบียนเป็นผู้เสนอขาย 
กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบการลงทนุ (Unit - linked Life Policy) (ด้านเทคนิคเกี่ยวกับธรุกิจประกนัภัย จ านวน 6 ชัว่โมง) 

  
 

 
จัดโดย......................................................................... 

 
ให้ไว้ ณ วันที่           เดอืน                      พ.ศ.  

 
.............................................. 

 (                                ) 
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามผกูพันของหน่วยงาน 



๑๙ 
 

 

ตรา 
หน่วยงานจัดอบรม 

 

 
 

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า 
 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
 
 
 

ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรตัวแทนประกันชวีิต เพือ่การขึน้ทะเบียนเป็นผู้เสนอขาย 
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอรแ์ซลไลฟ์ (ด้านเทคนคิเกี่ยวกับธรุกิจประกนัภัย จ านวน 6 ชั่วโมง) 

  
 

 
จัดโดย......................................................................... 

 
ให้ไว้ ณ วันที่           เดอืน                      พ.ศ.  

 
.............................................. 

 (                                ) 
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามผกูพันของหน่วยงาน 



๒๐ 
 

 

 
ตรา 

หน่วยงานจัดอบรม 
 

 
หนังสือฉบับนี้แสดงว่า 

 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
 
 
 

ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรนายหน้าประกนัชีวิต เพือ่ขึน้ทะเบียนเป็นผู้เสนอขาย 
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอรแ์ซลไลฟ์ (ด้านเทคนคิเกี่ยวกับธรุกิจประกนัภัย จ านวน 6 ชั่วโมง) 

  
 

 
จัดโดย......................................................................... 

 
ให้ไว้ ณ วันที่           เดอืน                      พ.ศ.  

 
.............................................. 

 (                                ) 
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามผกูพันของหน่วยงาน 


