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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอควำมเหน็ชอบลดทุนจดทะเบียน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายก ากบัธุรกิจและการลงทนุบริษัทประกนัวินาศภยั 1 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอความเห็นชอบลดทนุจดทะเบียน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายก ากบัธุรกิจและการลงทนุบริษัทประกนัวินาศภยั 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 3  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอความเห็นชอบลดทนุจดทะเบียน 15/05/2015 14:53
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  เขตจตจุกัร   กรุงเทพมหานคร 

10900 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
บริษัทต้องย่ืนหนงัสือขออนญุาตตามความในมาตรา 33 (2) ชีวิต 31 (3) วินาศภยั แหง่พระราชบญัญตัิประกนัชีวิต/
ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 
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1.การลดทนุจะทะเบียนของบริษัทประกนัภยั ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนด าเนินการลดจดทะเบียน 
ตามความในมาตรา 33 (2) ชีวิต 31 (3) วินาศภยั แหง่พระราชบญัญตัิประกนัชีวิต/ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 
 
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของหนงัสือขอ
ความเห็นชอบ และเอกสาร
หลกัฐานประกอบการ
พิจารณา 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและ
สง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ก ากบัธุรกิจและการลงทนุ
บริษัทประกนัชีวิต1,2/ฝ่าย
ก ากบัธุรกิจและการลงทนุ
บริษัทประกนัวินาศภยั 1ผู้ มี
หน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ค าขอ และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

8 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและ
สง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้รับเอกสาร
หลกัฐานถกูต้อง
ครบถ้วน และเร่ิม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอและเอกสาร
หลกัฐาน   ประกอบการ
พิจารณา 
 

10 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและ
สง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้รับเอกสาร
หลกัฐานถกูต้อง
ครบถ้วน และเร่ิม
พิจารณาค าขอ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ของบริษัท) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้บงัคบับญัชาลงนาม
ในหนงัสือ /น าเร่ืองแจ้งให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการ 
คปภ. ทราบ เพ่ือแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

7 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและ
สง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้รับเอกสาร
หลกัฐานถกูต้อง
ครบถ้วน และเร่ิม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   26 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอ
อนญุาตลดทนุ
จดทะเบียน  
พร้อม
รายละเอียดท่ี

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เก่ียวข้องกบัการ
ขออนญุาต           

2) 

ส าเนารายงาน
การประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ - 

3) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรอง พร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ - 

4) 

ส าเนาบญัชี
รายช่ือรายช่ือผู้
ถือหุ้นของบริษัท 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ - 

5) 

ส าเนางบการเงิน
ลา่สดุของบริษัท 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ - 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งเจ้าหนีบ้ริษัท 
(ถ้ามี) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังาน คปภ.  22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท์ 0 2515 3995-9 หรือ www.oic.or.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย รุจิตรา หมวกเอ่ียม 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


