
                                                           
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการข้ึนทะเบียนเปนตัวแทน และนายหนาขายกรมธรรม
ประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ (Universal Life Insurance)  

พ.ศ. 2552 
………………………………… 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยและ
ก า รปฏ ิบ ัต ิหน า ที ่ข อ งต ัว แทนปร ะก ันช ีว ิต  นายหน าป ร ะก ันช ีว ิต  แล ะธนาคา ร  พ .ศ . 2 5 5 1  
ลงวันที่ 30  ธันวาคม พ.ศ.2551 นายทะเบียนออกประกาศไวดังน้ี 

 
ขอ 1. ใหยกเลิก 

1.1  บทนิยามคําวา “ตัวแทนขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ” ในขอ1 และ
ขอ 3 ขอ 4  สวนที่ 3 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของตัวแทนขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ  
ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 17 ขอ 21 ขอ 24  ขอ 25 ขอ 26 และขอ 27 แหงประกาศนายทะเบียน  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 
(Universal Life Insurance) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 

1.2  ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับความเห็น
ชอบเปนตัวแทนขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  

1.3  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการออกและเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ (Universal Life Insurance) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2548     

 
ขอ 2.  ในประกาศนี้ 
  “กรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ” หมายความวา กรมธรรมประกันชีวิตที่

บริษัทประกันชีวิตออกใหแกผูเอาประกันภัย เพ่ือเปนหลักฐานวาผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตไดมี
การทําสัญญาประกันชีวิต โดยมีขอตกลงวาผูเอาประกันภัยจะชําระเบี้ยประกันภัยที่ระบุในสัญญา รวมถึง 
เบี้ยประกันภัยสวนที่เปนเงินออม (top-up) และบริษัทจะหักคาธรรมเนียมตางๆและคาความคุมครองตอ 
การมรณกรรมจากกรมธรรมหรือความคุมครองอ่ืนๆและจะจายผลตอบแทนเปนคราวๆ (Crediting interest) 
ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ํา 

  “ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชี วิตขายกรมธรรมประ กันชีวิต 
แบบยูนิเวอรแซลไลฟ” หมายความวา ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
นายทะเบียนใหขายกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 

 “ขาย” หมายความวา การชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต
กับบริษัท  
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  ขอ 3. การขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ ใหกระทําไดโดยตัวแทนประกันชีวิต 
นายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรมแบบยูนิเวอรแซลไลฟ ทั้งนี้บริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหตัวแทนปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศ 
คําสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

สวนที่ 1 
คุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวติ 

ขายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 
 

  ขอ 4. หามมิใหผูใดขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ เวนแตเปนผูไดรับการ 
ขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ  
 

  ขอ 5. ผูขอความเห็นชอบเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
   5.1 เปนผูไดรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตไมนอยกวา       
6 เดือน 
   5.2 เปนผูขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม ประเภทสามัญหรือประเภท
อุตสาหกรรม ไมต่ํากวาสิบหาราย หรือจํานวนเงินเอาประกันภัยไมต่ํากวาสองลานบาท ทั้งนี้ไมรวมการ
ประกันภัยกลุมและการประกันภัยแบบชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
   5 . 3  เป นผู ผ านการอบรมความรู พ้ื นฐานเกี่ ยวกับกรมธรรมประกันชี วิ ต 
แบบยูนิเวอรแซลไลฟ ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนใหความเหน็ชอบ ไมเกินสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียน  
    

  ขอ 6. ผูขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
   6 .1  ไม มีประวัติ การกระทํ าความผิด เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ง านที่ มี ลั กษณะ 
เปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย 
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
ทางการเงิน   ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศภายในระยะเวลาสามป กอนวันที่ยื่น 
คําขอรับความเห็นชอบ 
   6.2 ตองไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการตอตานการฟอกเงิน
และการอุดหนุนทางการเงินแกผูกอการราย ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 
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   6.3 ตองไม มีประวัติ ดังตอไปนี้ภายในระยะเวลาสามป  กอนวันที่ยื่นขอรับ 
ความเห็นชอบ 
 
    6.3.1 เคยตองคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระทําโดย
ทุจริต 
    6.3.2 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทํา
โดยทุจริต 

6.3.3 เคยมีการทํางานที่มีลักษณะอันเปนการหลอกลวงหรือไมซ่ือสัตยสุจริต
หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของลูกคา หรือขาดความรอบคอบหรือ
สะทอนถึงการทํางานที่ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ 
   

  ขอ 7. ผูขอขึ้นทะเบียนเปนนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ
ที่เปนนิติบุคคล นอกจากมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
กําหนดแลว ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
   มีพนักงานที่เปนนายหนาประกันชีวิตที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียนใหขาย
กรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ เปนพนักงานของนิติบุคคล และเฉพาะพนักงานดังกลาวเทานั้น 
ที่จะทําหนาที่ขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟหรือในนามนิติบุคคล 
 

สวนที่ 2 
การข้ึนทะเบยีน และการตออายุการข้ึนทะเบยีนเปนตัวแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชีวิต 

ขายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 
   

ขอ 8. ผูประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ จะตองยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ 

       การขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้กําหนดใหมีการสิ้นสุดอายุเปนวันเดียวกับใบอนุญาต
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณี 

      
       ถาผูขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรมประกัน

ชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟขาดตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา 
ประกันชีวิต ใหผู น้ันพนจากการเปนบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนา 
ประกันชีวิตขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟตามประกาศนี้ 
 

  ขอ 9. หากตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรมประกันชีวิต 
แบบยูนิเวอรแซลไลฟประสงคจะขอตออายุการขึ้นทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุตอนายทะเบียนภายในกําหนด
สองเดือนกอนสิ้นอายุการขึ้นทะเบียน โดยตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตขายกรมธรรม 
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟแสดงหนังสือรับรองตอนายทะเบียนวาผานการอบรมความรูเกี่ยวกับ 
กรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟไมเกินสองปกอนวันขอตออายุการขึ้นทะเบียน 







 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริม 

การประกอบธรุกิจประกันภัย (คปภ.) 
คําขอขึ้นทะเบียน  /       คําขอตออายุการข้ึนทะเบียน 

ตัวแทน/นายหนาขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยนิูเวอรแซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
 

  เขียนที…่……………………………………………….. 
วันที…่……….เดือน…………………………….พ.ศ……………………. 

 

เรียน  นายทะเบียน 
  

1. ขาพเจา…………………………………นามสกุล…………………………..……………………………….. 
 

2. บัตรประชาชนเลขที…่……………………………………………………..….............................................. 
 

3.  มีความประสงคขอ  (....) ขึ้นทะเบียน               (....) ตัวแทน    (....)  นายหนา     
                             (....) ตออายุการขึ้นทะเบยีน  (....) ตัวแทน    (....)  นายหนา  ครั้งที่................... 
    ขายกรมธรรมประกันชีวติ แบบยูนิเวอรแซลไลฟ (Universal Life Insurance)  ของบรษิัท.............................  
    .....................................................................................จํากัด 
 

4. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
(1) เปนผูไดรับใบอนุญาตเปนตวัแทนหรือนายหนาประกันชีวติไมนอยกวา 6 เดือน 
(2) เปนผูขายประกันชีวติแบบรายบุคคลรายใหม ประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไมต่ํากวา 15 

ราย หรือจํานวนเงินเอาประกันภัยไมต่ํากวา 2 ลานบาท ทั้งน้ีไมรวมการประกันภัยกลุมและการ
ประกันภัยแบบชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

(3) เปนผูผานการอบรมความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชวีิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ ตามหลักสูตร
ที่นายทะเบียนใหความเหน็ชอบไมเกิน 2 ปกอนวันขอขึ้นทะเบียนหรือขอตออายุการขึ้นทะเบยีน  

5. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(1) ไมมีประวตัิการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือ

ทุจริต ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมาย
วาดวยการประกันชีวติ กฎหมายวาดวยการประกนัวนิาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกบัธุรกิจทาง
การเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศภายในระยะเวลา 3 ป กอนวันที่ยืน่คํา
ขอรับความเหน็ชอบ 
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(2) ไมมีประวตัิการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการตอตานการฟอกเงินและการอุดหนุนทาง
การเงินแกผูกอการรายไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

(3) ไมมีประวตัิดังตอไปน้ีภายในระยะเวลาสามปกอนวันขอรับความเหน็ชอบ 
(ก)  เคยตองคําพพิากษาหรือถกูเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทําความผิดโดยทุจริต 
(ข)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทาํโดยทุจริต 
(ค)  เคยมีการทํางานที่มีลักษณะอันเปนการหลอกลวงหรือไมซ่ือสัตยสุจริต หรือแสดงถึงการขาด  

ความรับผิดชอบ ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของลูกคา หรือขาดความรอบคอบหรือสะทอน
ถึงการทํางานที่ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ 

 

  

                                                      ลงชื่อ……………………………............  
                                                             (……………………...……………) 
                                                     ผูขอขึ้นทะเบียน / ผูขอตออายุการขึ้นทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริม 

การประกอบธรุกิจประกันภัย (คปภ.) 
คําขอขึ้นทะเบียน  /       คําขอตออายุการข้ึนทะเบียน 

นายหนาขายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
ที่เปนนิติบคุคล 

 

เขียนที…่………………………………………………. 
วันที…่…………….เดือน……………………………..พ.ศ…………. 

เรียน  นายทะเบียน 
  

1. ขาพเจา ธนาคาร/บริษทั………….……………………..…………………………..……………………จํากัด 
 

2. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชวีิตเลขที…่……………………………………………………..…............... 
   

3.  มีความประสงคขอ  (....) ขึ้นทะเบียน               
                             (....) ตออายุการขึ้นทะเบยีน   ครั้งที่................... 
 
4. ขอใหคํารับรองตอนายทะเบียน  
 

  (.....)  กรณีการขอขึ้นทะเบยีนเปนนายหนาขายกรมธรรมประกันชวีติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ  
(Universal Life Insurance) 
  (.....)   กรณีการขอตออายุการขึ้นทะเบียนเปนนายหนาขายกรมธรรมประกันชวีิต แบบยูนิ
เวอรแซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
ดังน้ี   
 

                     นายหนากระทําการขายกรมธรรมประกนัชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟของบริษทั จํานวน
..........................ราย ตามที่แนบมาพรอมน้ี  มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีคุณสมบัตติองหามของนายหนา
ประกันชวีิต  ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเปนตวัแทน
และนายหนาขายกรมธรรมประกันชวีิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ   (Universal Life Insurance)  พ.ศ. 2552   
ประกาศ ณ  วันที่        เดือน                   พ.ศ. 
 

 
                                                      ลงชื่อ……………………………............  
                                                             (……………………...……………) 
                                                     ผูขอขึ้นทะเบียน / ผูขอตออายุการขึ้นทะเบยีน 
 

 

 

 



คํารับรอง 
 
 

เรียน  นายทะเบียน 
 

  ขาพเจา บริษทั ………………………………………………………………จํากัด 
ขอใหคํารับรองตอนายทะเบยีน  
 

  (.....)  กรณีการขอขึ้นทะเบยีนเปนตัวแทน/นายหนาขายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอร
แซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
 

  (.....)   กรณีการขอตออายุการขึ้นทะเบียนเปนตวัแทน/นายหนาขายกรมธรรมประกันชีวติ 
แบบยูนิเวอรแซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
ดังน้ี   
 

                     ตัวแทน/นายหนาขายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ  (Universal Life Insurance) 
จํานวน..........................ราย ตามที่แนบมาพรอมน้ี  มีคุณสมบัตคิรบถวนและไมมีคุณสมบัตติองหามของ
ตัวแทน/นายหนาประกันชวีิตตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบยีนเปนตัวแทนและนายหนาขายกรมธรรมประกนัชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟ   (Universal Life 
Insurance)  พ.ศ. 2552   ประกาศ ณ  วันที่        เดือน                   พ.ศ. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                                     
 
             ประทับตราบรษิัท  
                                                 (ลงชื่อ)………………………………..กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
                     (………………………………) 


